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NOTIFICACIÓ

En data 8 d’abril de 2019, l’alcalde president de l’Ajuntament de Manresa ha 
dictat la següent resolució:

“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, a la 
vista de l'expedient administratiu corresponent a la pròrroga de la llicència 
d'ocupació temporal d'ús privatiu entre l’Ajuntament de Manresa i el CLUB 
ATLÈTIC MANRESA, relativa a l’estadi municipal d’atletisme del Congost, dicto 
la resolució següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que 
a continuació s'exposen:

Antecedents

I. L’Ajuntament de Manresa disposa d’una instal·lació esportiva consistent en 
un estadi d’atletisme, situat a la zona esportiva d’”El Congost”.

L’immoble esmentat, anomenat Terrenys i Zona esportiva del Congost, es 
propietat de l’Ajuntament de Manresa i figura al full 112.a.14 de l’inventari 
general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, amb la 
qualificació jurídica de bé de domini públic – servei públic.

II. En data 11 de març de 2013 es va signar el conveni de la llicència entre 
l’Ajuntament de Manresa i l’entitat Club Atlètic Manresa per a l’ús privatiu de 
l’estadi d’atletisme situat a la zona esportiva d’”El Congost”, amb una vigència 
de 3 anys des de la data de la seva signatura, prorrogable per períodes anuals.

III. Aquesta llicència s’ha anat prorrogant automàticament per períodes anuals, 
sent l’última pròrroga la que va de l’11 de març de 2018 al 10 de març de 2019.
 
IV. La cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports de l’Ajuntament de 
Manresa ha informat en data 13 de febrer d’enguany sobre la conveniència de 
prorrogar aquesta llicència per un període d’un any, comprès entre l’11 de març 



de 2019 i el 10 de març de 2020. Així mateix proposa afegir un nou pacte al 
conveni relatiu a beques.

V. En data 22 de febrer de 2019 es va adreçar un proveïment a l’entitat, per tal 
que en el termini de 10 dies comptats a partir de la seva recepció, manifestés la 
seva conformitat o disconformitat amb la pròrroga proposada i amb la proposta 
de nou pacte.

VI. El dia 2 d’abril d’enguany, l’entitat en qüestió ha emès un correu electrònic, 
segons el qual manifesta la seva conformitat amb la indicada pròrroga i 
proposta de nou pacte.

VII. El cap de la Unitat de Gestió Patrimonial ha emès informe favorable al 
respecte en data 3 d’abril de 2019.

Consideracions jurídiques

1. Procedència de la pròrroga. El pacte cinquè d’aquest conveni diu 
literalment:

“Cinquè.- Vigència. El present conveni serà vigent des de la data de la seva 
signatura i per un termini de 3 anys, que podrà prorrogar-se automàticament 
per períodes anuals, sempre i quan cap de les dues parts manifesti la voluntat 
contrària amb una antelació prèvia de 2 mesos abans de la finalització del 
període inicial o de qualsevol de les pròrrogues”.  

2. Audiència a l'interessat. D'acord amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, s'ha donat audiència a l'entitat interessada, mitjançant proveïment 
amb referència registre de sortida 13.770 / 22.02.19.

3. Òrgan competent. L'òrgan competent per resoldre la pròrroga és l'alcalde 
president, en ús de les atribucions conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

Per tot això, RESOLC:

PRIMER. Prorrogar per un període d’un any, comprès entre l’11 de març de 
2019 i el 10 de març de 2020, la llicència d’ocupació temporal d’ús privatiu a 
favor de l’entitat Club Atlètic Manresa, pel que fa a l’estadi municipal d’atletisme 
del Congost, d’acord amb les condicions fixades en el conveni regulador de la 
llicència.

SEGON. Incorporar al conveni un nou pacte, el setè, referit a beques, que 
s’aprova amb el següent redactat:



Setè.- Beques. L’entitat CLUB ATLÈTIC MANRESA es compromet a reservar 
cada temporada esportiva un 5% de les seves places dels seus atletes 
federats/des de categories de formació, a infants i joves amb pocs recursos 
econòmics empadronats i/o escolaritzats a la ciutat de Manresa.”

El que us comunico per al vostre coneixement i efectes, significant-vos que 
contra aquest acte administratiu que posa fi a la via administrativa i sens 
perjudici que pugueu exercitar, en el seu cas, qualsevol altre recurs que 
estimeu procedent, podreu interposar els recursos que s’indiquen a 
continuació:

- Recurs potestatiu de reposició davant l’alcalde, en el termini d’un mes 
comptat a partir de l’endemà de la notificació de la resolució i en els 
termes regulats als articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

- Recurs jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos 
mesos comptats a partir de l’endemà del dia de rebuda de la present 
notificació, davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, 
en els termes regulats als articles 25.1, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

En cas que formuleu recurs potestatiu de reposició, no podreu interposar el 
recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o es 
produeixi la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. 

El secretari general
Per delegació de signatura (res. 30.01.08)
El cap de Servei de Contractació, 
Patrimoni i Inversions
Esteve Albàs Caminal
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